
 
 

SPRAWOZDANIE 

ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK „MEBLARZ” W SWARZĘDZU  

ZA OKRES KADENCJI LAT 2017-2022 

 

Wprowadzenie 

 

Rozpoczynając sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK „Meblarz” 

w mijającej kadencji, pragniemy wspomnieć naszych kolegów, którzy w trakcie 

tych lat wyruszyli na swoją ostatnią wędrówkę. Przede wszystkim założyciela i wie-

loletniego prezesa naszego Oddziału Mariana Jaskułę. Wraz z nim wędrują tym 

szlakiem Stanisław Mądry, Halina Brust, Janusz Kaszubski, Ryszard Socha, Wojciech 

Zagaj, Lucyna Smok, koledzy z zaprzyjaźnionych oddziałów: w Luboniu Eugeniusz 

Kowalski, w Poznaniu Jerzy Rogala, jak również inni, z którymi z różnych powodów 

nie mieliśmy przez ostatnie lata kontaktu.  

Odbywający się dzisiaj XI Zjazd Oddziału, zgodnie ze Statutem, jest zjazdem 

sprawozdawczo-wyborczym, podsumowującym i oceniającym przedłużony przez 

pandemię koronawirusa pięcioletni okres działalności Oddziału w latach 2017–2022, 

ale również dokonującym wyboru władz na kolejną kadencję i określającym jego 

plany na lata 2022-2026.   

Zasadniczymi kierunkami działania na rzecz rozwoju turystyki i krajoznaw-

stwa w środowisku były przede wszystkim zadania wynikające z uchwał XIX Walnego 

Zjazdu PTTK, jak również z naszej uchwały zjazdowej z dnia 24 marca 2017 roku, 

wytycznych Zarządu Głównego PTTK oraz potrzeb naszych członków. Podejmowane 
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zadania każdorazowo znajdowały swoje odbicie w rocznym kalendarzu imprez, któ-

ry realizowano w oparciu o możliwości organizacyjno–finansowe Oddziału.  

Mijająca kadencja była kadencją nietypową, jak już wspomniano wydłużoną 

o ponad rok z powodu epidemii koronawirusa. Skutkowało to znacznym ogranicze-

niem aktywności, wynikającym z zakazu organizowania imprez lub z ograniczenia 

liczby ich uczestników. Ta nienormalna sytuacja trwała prawie dwa lata. Mimo tego 

zorganizowaliśmy wszystkie, z wyjątkiem dwóch, zaplanowane na te lata imprezy! 

Z przyczyn oczywistych musieliśmy ograniczać liczbę ich uczestników i zmieniać 

daty ich odbycia, respektując obowiązujące wymogi sanitarne.  

Zarząd Oddziału czynił wszystko, aby na organizację imprez pozyskiwać 

sponsorów, co skutkowało m.in. odpłatnością na stosunkowo niskim i ustabilizowa-

nym poziomie. W efekcie prowadziło to do licznego uczestnictwa zwłaszcza osób 

starszych oraz, niestety w mniejszym zakresie, młodzieży szkolnej. Mimo podej-

mowanych starań nie nastąpił zauważalny wzrost liczby członków Oddziału - liczba 

ta zmalała w grupie młodzieży szkolnej, wzrosła natomiast w grupie seniorów. 

Nie jest to dobra sytuacja i jej poprawa powinna należeć do głównych zadań władz 

Oddziału po XI Zjeździe.  

Niniejsze sprawozdanie Zarządu Oddziału ma przede wszystkim na celu pod-

danie statutowej ocenie działalności organizacyjno–programowej oraz efektywności 

podejmowanych przedsięwzięć w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Zjazd daje 

okazję do wypracowania nowych form i metod, pozwalających na skuteczną reali-

zację zadań w nadchodzącej kadencji przez władze i działaczy Oddziału. 

Na rytmiczną pracę Oddziału znaczny wpływ ma sytuacja finansowa, 

a zwłaszcza wysokość pozyskiwanych od jednostek samorządu terytorialnego środ-

ków pieniężnych na określone zadania. Mimo coraz większych formalnych trudności 

z uzyskiwaniem środków finansowych, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że władze miasta 

i gminy Swarzędz (bez względu na to, jakie opcje polityczne reprezentują), 

od prawie trzydziestu lat bardzo życzliwie ustosunkowują się do środowiska tury-

stycznego. Na szczególne podkreślenie zasługują pracownicy Urzędu, zawsze goto-

wi przyjść nam z pomocą. A jest to bardzo ważne, gdyż obserwujemy od dłuższego 

czasu wypieranie turystyki organizowanej społecznie przez różnego rodzaju pod-

mioty, oferujące oczywiście odpłatnie tzw. „produkty turystyczne”. Po prostu 

to, co my robimy społecznie, inni robią za pieniądze i to niemałe. 
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Część organizacyjna 

 

Na X Zjeździe Oddziału, który odbył się w dniu 24 marca 2017 roku w Swa-

rzędzu, został wybrany Zarząd Oddziału w siedmioosobowym składzie: 

- Piotr Osiewicz - prezes, 

- Jan Mrula - wiceprezes, 

- Joanna Korcz-Koralewska – sekretarz, 

- Renata Pawlicka – skarbnik, 

- Jerzy Jasiak - członek Zarządu,  

- Janusz Żygadło - członek Zarządu, 

- Grzegorz Domżał - członek Zarządu. 

Od połowy kadencji kol. Jerzy Jasiak nie brał czynnego udziału w pracach Zarządu, 

w związku z problemami zdrowotnymi i rodzinnymi. 

Z uwagi na niewielki liczebnie skład osobowy Zarządu i wielość zadań 

do zrealizowania, nie praktykowano w zasadzie zebrań Prezydium, lecz zebrania 

w składzie całego Zarządu. Odbyto 128 takich zebrań. Ten system pozwolił na ope-

ratywne i skuteczne działanie oraz organizowanie imprez.  

W kadencji sprawozdawczej struktura organizacyjna – liczba członków 

z opłaconą składką członkowską - podlegała okresowym wahaniom. Stan na 10 maja 

2022 roku jest następujący: 

 

Lp. Wyszczególnienie 2022 

1. Liczba członków – ogółem 96 

2. Liczba kół i klubów 3 

3. 

 

Koła środowiskowe 

- liczba członków 

2 

46 

4. Kluby specjalistyczne 

- liczba członków 

3 

42 

5. Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne 

- liczba członków 

0 

0 

6. Członkowie z nieopłaconą składką za 2022  12 

7. Liczba członków (poz. 1 + 6) 108 
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Na koniec kadencji w Oddziale było 5 jednostek organizacyjnych. Mimo po-

dejmowania różnego rodzaju inicjatyw nie udało się Zarządowi Oddziału znacząco 

zaktywizować kół środowiskowych. Zdaniem Zarządu nie ma istotnej potrzeby kon-

tynuowania działalności tych jednostek, chociażby z powodu dużego „rozrzutu” 

miejsc zamieszkania ich członków, a co za tym idzie, określenia, co miałoby być 

tym „środowiskiem”. Zarząd zamierza rekomendować ich likwidację.  

Swoją działalność powinny kontynuować zasłużone dla naszego Oddziału klu-

by: Klub Turystyki Motorowej „Korbowód” kierowany przez kol. Ryszarda Dobrzyń-

skiego, Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” z prezesem harcmistrzem Rafałem M. 

Sochą oraz Klub Górski „Smrek”. W przypadku tej ostatniej jednostki konieczne 

jest wyłonienie nowego zarządu, w związku ze śmiercią jej wieloletniego prezesa 

kol. Mariana Jaskuły. 

W trakcie kadencji zakończyło swoją działalność Szkolne Koło Krajoznawczo-

Turystyczne przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, 

którego opiekunem przez wiele lat była kol. Joanna Korcz-Koralewska. Nie udało 

się niestety powołać w szkołach nowych kół. Przyczyną był brak zainteresowania 

ze strony nauczycieli-kandydatów na opiekunów SKKT i coraz większe zbiurokraty-

zowanie działalności tych kół w placówkach oświatowych. Wprowadzona reforma 

systemu oświaty nie przyniosła poprawy w tym względzie, wprost przeciwnie, znie-

chęca do podejmowania takich inicjatyw. 

           W minionej kadencji Oddział był reprezentowany we władzach naczelnych 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez kol. Ryszarda Dobrzyń-

skiego - Członka Honorowego Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK. 

Kol. Marian Jaskuła był Członkiem Honorowym Towarzystwa, a Prezes Oddziału 

kol. Piotr Osiewicz był w latach 2016-2020 członkiem Rady Muzeum Ziemiaństwa 

w Dobrzycy, powołanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z ramienia 

Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK. Ponadto kol. Rafał M. Socha już drugą 

kadencję jest przewodniczącym Rady Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa 

Polskiego. 

 W roku 2021 Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w uznaniu 

kilkudziesięcioletniej pracy na rzecz turystyki pieszej nadała tytuł Honorowego 

Przodownika Turystyki Pieszej kol. Janowi Mruli i kol. Piotrowi Osiewiczowi. Jest 

to pośrednio ocena pracy Komisji Turystyki Pieszej naszego Oddziału. Ponadto Dy-
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plomem „Zasłużony dla Turystyki Pieszej” wyróżnieni zostali kol. Jakub Szmania 

oraz kol. Patryk Mazurkiewicz – przodownicy turystyki pieszej z Harcerskiego Klubu 

Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu. Warto dodać, że kol. Roman Domański 

w dwóch kolejnych latach został „Krajoznawcą Roku”, w ogólnopolskim konkursie 

krajoznawczym organizowanym przez miesięcznik „Poznaj swój kraj”. 

 W pracy popularyzacyjnej i upowszechniającej działalność turystyczno-

krajoznawczą Zarząd Oddziału w szerokim zakresie wykorzystywał wszystkie do-

stępne możliwości i osobiste kontakty z prasą i telewizją, aby informacje o organi-

zowanych imprezach docierały do wiadomości szerokiego kręgu społecznego, 

w formie artykułów prasowych, internetowych, komunikatów itp. W mijającej ka-

dencji ukazywały się artykuły autorstwa naszych członków w „Tygodniku Swarzędz-

kim”, „Informatorze Spółdzielczym Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu”, „Ku-

rierze Mieszkaniowym Agrobexu”, „Piechurze” i „Przeglądzie Wielkopolskim”.  In-

formacje o naszych imprezach ukazywały się w programie i na stronie internetowej 

Swarzędzkiej Telewizji Kablowej oraz na stronie internetowej Spółdzielni Mieszka-

niowej w Swarzędzu. Wiadomości te publikowane były także na stronie interneto-

wej Oddziału i profilu Oddziału na Facebooku, które były wzorowo prowadzone 

przez kol. Rafała M. Sochę. Skalę działalności informacyjnej pokazuje fakt, 

że na nowej stronie internetowej Oddziału od początku 2019 roku ukazało się po-

nad 160 artykułów. 

Promocja Oddziału była także realizowana poprzez umieszczanie informacji 

o imprezach w kalendarzu wojewódzkim, regulaminach rajdowych i opracowaniach 

periodycznych. Znak Oddziału, z charakterystycznymi trzema świerkami, używany 

był na listownikach, dyplomach i znaczkach rajdowych. Jest elementem rozpozna-

walnym Oddziału wśród licznej rzeszy turystów z całej Polski. 

 Na początku kadencji w Oddziale funkcjonowała tylko Komisja Turystyki Mo-

torowej. Dzięki dużemu zaangażowaniu kol. Piotra Osiewicza, kol. Rafała M. Sochy 

i  kol. Romana Domańskiego, obecnie takich komisji jest aż siedem. W strukturze 

Oddziału działają i funkcjonują: 

 

Lp. Nazwa komisji Liczba osób Przewodniczący 

1. Komisja Turystyki Pieszej 6 Rafał M. Socha 

2. Komisja Turystyki Górskiej 3 Roman Domański 
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3. Komisja Imprez na Orientację 

(HKT „Azymut”) 

5 Rafał M. Socha 

4. Komisja Turystyki Kajakowej 4 Ada Meissner 

5. Komisja Turystyki Motorowej 

(KTM „Korbowód”) 

4 Ryszard Dobrzyński 

6. Komisja Ochrony Przyrody 5 Elwira Socha 

7. Komisja Krajoznawcza 7 Piotr Osiewicz 

 

 Komisje pracowały w miarę potrzeb organizacyjno-programowych, obsługu-

jąc imprezy oraz reprezentując Oddział w strukturach Towarzystwa. 

 Mijająca kadencja była rekordowa, jeżeli chodzi o uzyskanie uprawnień ka-

dry programowej PTTK: 1 osoba uzyskała uprawnienia Przodownika Turystyki Gór-

skiej (kol. Rafał M. Socha), 2 osoby uzyskały uprawnienia Przodownika Imprez 

na Orientację (kol. Tomasz Raatz i kol. Rafał M. Socha), 3 osoby uzyskały upraw-

nienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu (kol. Roman Domański, kol. Piotr Osie-

wicz i kol. Rafał M. Socha), 2 osoby Znakarza Szlaków Nizinnych (kol. Roman Do-

mański i kol. Piotr Osiewicz) oraz 1 osoba Znakarza Szlaków Górskich (kol. Roman 

Domański). W okresie mijającej kadencji kol. Roman Domański rozszerzył również 

uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej o kolejne pięć województw.  

 Aktualny stan kadry programowej Oddziału to 13 osób, legitymujących się 

22 uprawnieniami: 

 

Lp. Nazwa uprawnienia Liczba osób 

1. Przodownik Turystyki Pieszej 6 

2. Przodownik Turystyki Górskiej 2 

3. Przodownik Imprez na Orientację 2 

4. Przodownik Turystyki Motorowej 4 

5. Przodownik Turystyki Kolarskiej 2 

6. Instruktor Krajoznawstwa Regionu 3 

7. Znakarz Szlaków Nizinnych 2 

8. Znakarz Szlaków Górskich 1 

 



 

7 
 

 

 Ponadto kilkunastu członków Oddziału posiada uprawnienia Organizatora Tu-

rystyki PTTK. 

Członkowie kadry w miarę możliwości indywidualnie brali udział w zlotach 

przodowników i instruktorów, szkoleniach, egzaminach podnosząc swój zasób wie-

dzy turystyczno-krajoznawczej. W ramach Oddziału organizowane były natomiast 

wycieczki szkoleniowe o tematyce interesującej kadrę, a także ukazujące nowe 

elementy krajoznawcze, dotychczas mało znane. 

 

Część programowa 

 

Zasadnicze kierunki działania programowego Oddziału wynikały z uchwał 

X Zjazdu, które zostały uzupełnione zadaniami określonymi przez władze Towarzy-

stwa w stosownych uchwałach, a także potrzebami członków. 

Zarząd Oddziału mógł jednak przyjmować do rocznego kalendarza imprez tyl-

ko te zadania, na które zdołano zabezpieczyć określone środki finansowe i rzeczo-

we. Efektem stosowania tych zasad, było zorganizowanie w kadencji 2017-2022 

łącznie 1 472 imprez turystyczno-krajoznawczych z udziałem 11 067 uczestników. 

Można przyjąć, że rzeczywista liczba uczestników imprez była wyższa, gdyż 

nie wszyscy turyści wpłacali wpisowe i korzystali ze świadczeń. 

 Z ogólnej liczby imprez w latach 2017-2021 przypada na: 

 

Grupa imprez – przedsięwzięć organizacyjnych 
Liczba 

imprez osób 

1. Imprezy turystyki kwalifikowanej 1 036 6 913 

2. Imprezy turystyki powszechnej (wycieczki krajoznawcze) 427 3 836 

3. Obozy wędrowne (wielodniowe) 0 0 

4. Wystawy krajoznawcze i dorobku kół i oddziału  0 0 

5. Odczyty, seminaria, wykłady 9 318 

Razem 1 472 11 067 

 

 Dominującą grupą imprez była turystyka kwalifikowana, stanowiąca ok. 70% 

ogółu zorganizowanych imprez, przede wszystkim imprez własnych. Pozostałe 
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to imprezy turystyki powszechnej (wycieczki krajoznawcze) - autokarowe, kolar-

skie, piesze i motorowe. 

 Z podanej liczby imprez w grupie turystyki kwalifikowanej na poszczególne 

dyscypliny turystyczne przypada: 

 

Imprezy turystyki kwalifikowanej 
Liczba 

imprez osób 

1. Piesze górskie 153 396 

2. Kajakowe 123 244 

3. Kolarskie 62 354 

4. Motorowe 262 2 133 

5. Narciarskie 3 5 

6. Piesze nizinne 373 3 546 

7. Żeglarskie 3 46 

8. Imprezy na orientację 55 185 

9. Inne 2 4 

Razem 1 036 6 913 

 

 Najliczniej uprawiane przez członków Oddziału dyscypliny turystyczne to: 

turystyka piesza nizinna, turystyka motorowa oraz turystyka górska. Odkryciem mi-

jającej kadencji w naszym Oddziale była turystyka kajakowa, realizowana przede 

wszystkim przez członkinie HKT „Azymut”, we współpracy z Akademickim Klubem 

Kajakowym „Panta Rei” przy Politechnice Poznańskiej.  

 W okresie sprawozdawczym kontynuowano tradycyjne imprezy, organizowa-

ne od kilkudziesięciu lat: Zimowy Rajd Meblarzy, Rajd „Marzanna”, Wielkopolski 

Rajd Przyjaciół Dębów Rogalińskich i Plener Malarski, Rajd Motorowy „Złoty korbo-

wód”, rajdy kolarskie na rozpoczęcie i na zakończenie sezonu, Wielkopolski Rajd 

Niepodległości, Andrzejki Oddziałowe i inne. 

W programie każdej imprezy starano się przeprowadzać konkursy krajoznaw-

cze, przyrodnicze i historyczne, których uczestnicy byli obdarowani nagrodami 

i upominkami rzeczowymi. Natomiast w przypadku Wielkopolskiego Rajdu Przyja-

ciół Dębów Rogalińskich i Pleneru Malarskiego, każdy przedstawiający do oceny 
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pracę plastyczną otrzymywał od organizatora nagrodę rzeczową. Prace te były każ-

dorazowo eksponowane na wystawie poplenerowej w Rogalinku. 

 Imprezy o zasięgu regionalnym i wojewódzkim organizowane są przez Zarząd 

Oddziału i jego komisje statutowe, przy współpracy z jednostkami wyszczególnio-

nymi w ich regulaminach.  

Jednostki Oddziału są bezpośrednimi organizatorami imprez turystycznych 

i to nie tylko dla swoich członków. Największą aktywność w tym zakresie wykazuje 

Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” oraz Koło Środowiskowe. Z różnych przyczyn 

spadła aktywność Klubu Turystyki Motorowej „Korbowód”, jednak przyjęty na ze-

braniu sprawozdawczo-wyborczym tej jednostki program, gwarantuje powrót 

do dawnej świetności tego zasłużonego klubu. 

Swoje coroczne programy realizuje HKT „Azymut”. W roku 2017 był to pro-

gram pod hasłem „Warta”, związany z największą rzeką Wielkopolski. Program roku 

2018 pod nazwą „Czy-tam” nawiązywał do literatury pięknej i miejsc związanych 

z nią oraz z jej twórcami. W roku 2019 nasi harcerze realizowali program „Oriente-

ering”, związany z orientacją w terenie. Rok później (2020) był to program „Qu-

esting”, w trakcie którego organizowano gry terenowe umożliwiające odkrywanie 

dziedzictwa różnych miejsc. Ostatnie dwa lata - 2021 i 2022 rok – były eksploracją 

krajoznawczą w ramach programu „Wokół Poznania” i „Wokół Poznania 2.0”, któ-

rych celem było odwiedzenie każdej z 17 gmin powiatu poznańskiego oraz dotarcie 

do atrakcji krajoznawczych na ich terenie, a następnie do 10 powiatów wokół nich. 

Należy również wspomnieć, że HKT „Azymut” pod koniec każdego roku orga-

nizuje swój kilkudniowy zjazd, stanowiący zgodnie ze statutem klubu jego najwyż-

szą władzę, którego zadaniem jest podsumowanie zrealizowanych działań. Od wielu 

lat zjazdy mają charakter wypraw górskich, gdzie bazą są schroniska turystyczne. 

W ostatnich latach miejscem tych spotkań była Pasterka w Górach Stołowych 

(2017), Orzeł w Górach Sowich (2018), Trzy Korony w Pieninach (2019) oraz 

Pod Wieżycą w Masywie Ślęży (2021).  

 Zarząd Oddziału był organizatorem 8 autokarowych wycieczek krajoznaw-

czych, w oparciu o bogate programy krajoznawczo-przyrodnicze i poznawcze, któ-

rych celem były: 

- 10-11.06.2017 - Park Mużakowski (Zgorzelec, Goerlitz, Bautzen, Bad Muskau, 

Kromlau, Nochten),  
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- 16-17.09.2017 - Szczecin,  

- 15-17.06.2018 - Koszalin, Kołobrzeg i wyspa Bornholm, 

- 15-16.09.2018 - Trzebnica, Wołów, Lubiąż, Legnica i Legnickie Pole, 

- 15-16.06.2019 - Sulechów, Krosno Odrzańskie, Brody i Lubsko, 

- 07-09.09.2019 - Ostróda, Olsztyn, Olsztynek, Buczyniec (Kanał Ostródzko-

Elbląski), Elbląg, Pola Grunwaldu, 

- 12-13.09.2020 - Łagów, Gościkowo-Paradyż, 

- 18-19.09.2021 - Słońsk, Park Narodowy „Ujście Warty”, Witnica, Chwarsz-

czany, Kostrzyn nad Odrą i Ośno Lubuskie. 

Każdego roku organizowana była także wycieczka szkoleniowa dla kadry 

do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dąbrowa” koło Pniew.  

 Ta forma turystyki powszechnej ma swoich stałych uczestników, zwłaszcza 

seniorów. Organizacja wycieczek krajoznawczych pochłania wiele czasu działaczy 

oraz środków finansowych, jednak duże powodzenie jakim cieszą się te imprezy, 

skłania nas do kontynuowania ich w przyszłości.  

 Od kilkunastu lat z powodzeniem organizowane są Andrzejki Oddziałowe, 

stanowiące swoistą formę podsumowania mijającego sezonu turystycznego oraz 

podziękowania dla aktywu za kolejny rok pracy. 

 Członkowie Oddziału (każdorazowo ok. 10 osób) brali ponadto udział w do-

rocznych zlotach organizowanych przez Komisję Środowiskową Zarządu Głównego 

PTTK, które odbyły się w Kielcach i Ostrowie Wielkopolskim.  

 W dniach 9-11 lutego 2018 roku KTM „Korbowód” był organizatorem Krajo-

wej Konferencji Aktywu Turystyki Motorowej PTTK, której obrady plenarne odbyły 

się w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Perfekcyjnie zorganizowana 

wydarzenie spotkało się z dużym uznaniem Komisji Turystyki Motorowej Zarządu 

Głównego PTTK i turystów z całego kraju. 

 Dużym wyzwaniem było zorganizowanie w dniu 29 lutego 2020 roku przez 

Komisję Krajoznawczą naszego Oddziału, Wielkopolskiego Przedkongresowego Sej-

miku Krajoznawczego w Swarzędzu. W Sejmiku wzięło udział ponad pięćdziesięciu 

krajoznawców z terenu Wielkopolski, a także z innych regionów. Sejmik został bar-

dzo wysoko oceniony przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK 

(jej przewodniczący kol. Jan Bijak był uczestnikiem Sejmiku) i przez jego uczestni-

ków. Sukces ten nie byłby możliwy, gdyby nie wydatna pomoc materialna otrzyma-
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na od sponsorów: Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Swarzędzu. 

 Należy również wspomnieć, że HKT „Azymut” opracował i wdrożył ogólnodo-

stępną trasę turystyczno-rekreacyjnej imprezy na orientację, która w okolicach 

Wierzenicy prowadzi śladami Cieszkowskiego i Krasińskiego. 

 W zakresie weryfikacji odznak turystycznych i krajoznawczych na początku 

kadencji taką działalność prowadził w naszym Oddziale tylko Terenowy Zespół We-

ryfikacyjny Odznak Turystyki Motorowej nr VII/3 (przewodniczący: kol. Ryszard Do-

brzyński). Jednak mijająca kadencja była rekordowa również pod względem uru-

chomienia kolejnych referatów. Są to: 

- reaktywowany Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej 

z uprawnieniami do weryfikacji OTP do stopnia małego srebrnego włącznie 

(przewodniczący: kol. Rafał M. Socha), 

oraz trzy nowe: 

- Terenowy Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej z uprawnie-

niami do weryfikacji na wszystkie grupy górskie (przewodniczący: kol. Ro-

man Domański), 

- Referat Weryfikacyjny Odznaki Imprez na Orientację nr 412 (przewodniczą-

cy: kol. Rafał M. Socha), 

- Zespół Weryfikacyjny Regionalnej Odznaki Krajoznawczej nr CXXVII (prze-

wodniczący: kol. Roman Domański). 

Systematyczne uprawianie przez członków Oddziału krajoznawstwa i turysty-

ki kwalifikowanej, umożliwiło im zdobycie w latach 2017-2021 - zgodnie ze stosow-

nymi regulaminami - łącznie 258 odznak (w tym normy za wytrwałość), w następu-

jących dyscyplinach: 

 

Rodzaj odznak Liczba 

1. Odznaki turystyki pieszej 106 

2. Odznaki turystyki górskiej 36 

3. Odznaki imprez na orientację 17 

4. Odznaki turystyki motorowej 0 

5. Odznaki krajoznawcze 15 

6. Odznaki weryfikowane w innych oddziałach  84 



 

12 
 

 

Razem 258 

 

 W latach 2017-2021 referaty oddziałowe zweryfikowały łącznie 174 odznaki 

(w tym normy za wytrwałość). Znaczna poprawa w tym zakresie dokonała się głów-

nie dzięki bardzo aktywnej pracy popularyzatorskiej i organizacyjnej kol. Romana 

Domańskiego i kol. Rafała M. Sochy.  

 W okresie międzyzjazdowym w zasadzie nie honorowano członków Oddziału 

wyróżnieniami za pracę społeczną na rzecz Towarzystwa. Postanowiono skumulo-

wać te działania na rok 2023, który będzie rokiem ważnych dla naszego Oddziału 

jubileuszy. 

W sprawozdaniu przedstawiono zasadnicze, bogate i wielokierunkowe formy 

działalności Zarządu Oddziału, jak też osiągnięte wyniki w szeroko pojętym zakre-

sie turystyki i krajoznawstwa. Ocena ta w dziedzinie programowej jest pozytywna, 

co nie oznacza, że nie można było zrobić jeszcze więcej i efektywniej.  

Osiągnięte wyniki w działalności programowej są konsekwencją skutecznej 

realizacji zadań, jakie zostały nakreślone w uchwale X Zjazdu Oddziału oraz 

w uchwałach Zarządu Głównego PTTK.  

 

Podsumowanie 

 

 W nadchodzącej kadencji przypadają dwie ważne dla Oddziału rocznice: 60-

lecie powstania pierwszego koła PTTK w Swarzędzu oraz 40-lecie powstania Oddzia-

łu PTTK „Meblarz”. Jako ustępujący Zarząd poprosimy Zjazd o podjęcie uchwały 

o obchodach tych rocznic, ze szczególnym uwzględnieniem godnego upamiętnienia 

postaci kol. Mariana Jaskuły.  

         Przedstawione w sprawozdaniu kierunki działań organizacyjnych i programo-

wych Oddziału nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez pracy naszych działaczy m.in. 

śp. Mariana Jaskuły, Romana Domańskiego, Elżbiety i Grzegorza Domżałów, Doroty 

i Szymona Jonaków, Eugeniusza Kaczmarka, Antoniego Kobzy, Joanny Korcz-

Koralewskiej, Jana Mruli, Renaty Pawlickiej, Rafała M. Sochy, Janusza Żygadły 

i wielu innych członków oraz sympatyków Oddziału. 
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 Szczególne wyrazy podziękowania należą się naszym wypróbowanym przyja-

ciołom: Wojciechowi Dobczyńskiemu, Czesławowi Kurowskiemu, Pawłowi Pawłow-

skiemu i wielu innym, których wymienić tu nie sposób. 

 Mamy nadzieję, że to wszystko, co zostało dokonane w mijającej kadencji 

będzie stanowić bodziec do dalszej pracy na rzecz Towarzystwa.  

         Wypracowany program i podjęte na XI Zjeździe Oddziału uchwały, realizowa-

ne przez nowe władze statutowe, powinny być kontynuacją jego dotychczasowego 

dorobku oraz zostać wzbogacone o nowe formy i metody uprawiania turystyki. 

 

 

                                                                    Zarząd Oddziału PTTK „Meblarz” 


